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CAMPING WEEKEINDE IN IJZERLO VAN 23 – 26 AUGUSTUS 2001 

door Wim Somsen [518] 
 
Voor de vijfde keer organiseren we met plezier het 
“Somsen camping weekeinde” in IJzerlo. Een 
lustrum dus.  
De gebruikelijke ingrediënten zullen het weekeinde 
weer tot een succes maken. 
Op zaterdagmiddag zullen we een bezoek brengen 
aan de heer Veerbeek, hoeder en bewaker van 
onze “Somsenlinde”.  
’s Avonds zal er een barbecue zijn met vrij eten en 
drinken. De prijs moet naar � 25,- p.p., want vorig 
jaar was het gat tussen inkomsten en uitgaven wel 
een beetje tè groot geworden. 
Aan de middag en de avond gaat een mórgen 
vooraf, uiteraard. 
Op die zaterdagmorgen willen we, onder leiding 
van een deskundige gids, het succesvolle bezoek 
aan het Vragenderveen van vijf jaar geleden 
herhalen (zie foto en ook de coverfoto) en daarna 
gaan we gezamenlijk pannenkoeken eten in 
Vragender.  
De kosten voor dit ensemble zullen � 15,- à  
� 20,- zijn, afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Het vertrek vanaf de camping is gepland om 10.00 
uur. Misschien zal een aantal van ons met de fiets 
willen, dan moet de vertrektijd wat aangepast 
worden. 
 
We verwachten weer een heleboel Somsens in 
IJzerlo. Het weer is altijd goed, de drank is 
goedkoop en de sfeer is perfect. Prettig is wel dat 
u zich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tijdig aanmeldt bij Wim Somsen – telefonisch of 
per e-mail – zodat we weten hoeveel deelnemers 
er zijn voor het Vragenderveen en de barbecue.  
Ook mensen die niet kamperen kunnen prima 
deelnemen aan onze activiteiten. Welkom! 
 
 
Wim Somsen, 
Hoge Heurnseweg 8 
7095 CJ De Heurne 
telefoon: 0315 - 652115 
e-mail: somsen@uwnet.nl                                    ❦  

 
 

JUBEL EN JOLIJT ROND LIEDERENTAFEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somsens houden van muziek. 
Op deze foto uit een plaatselij- 
ke krant zien we (links)  
Johan Somsen [1089] in actie  
tijdens een optreden met zijn  
vrienden in zijn woonplaats 
Epe.  
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